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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 

waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over KDV 
Olleke Bolleke en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van het 
huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemeen beeld 

Kinderdagverblijf (KDV) Olleke Bolleke is onderdeel van Avem Kinderopvang en is gevestigd in 

basisschool de 4 Heemskinderen te Deursen Dennenburg, gemeente Oss. Het KDV heeft een eigen 
groepsruimte binnen de school, met een aangrenzende buitenruimte. Volgens de registratie in het 
landelijk register kinderopvang mogen er maximaal 12 kinderen worden opgevangen. Er wordt 
peuterwerk aangeboden in één stamgroep aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. KDV Olleke 
Bolleke is een locatie waar Voorschoolse Educatie (VE) wordt aangeboden. Er wordt gebruik 

gemaakt van de VE methode Piramide. Het kinderdagverblijf is 2 ochtenden per week geopend. 
 
Inspectiegeschiedenis 
17-03-2014: jaarlijks onderzoek; twee overtredingen geconstateerd. Aantal uren VVE 
en adviesrecht ouders. Geen handhaving. 
07-12-2016: jaarlijks onderzoek; voorgaande overtreding, betreffende het 
adviesrecht oudercommissie opgelost. De overtreding betreffende het aantal VVE uren is 

nog aanwezig. 
07-09-2016: jaarlijks onderzoek; één overtreding betreffende het aantal uren 
voorschoolse educatie. Geen handhaving.  
8-12-2016: incidenteel onderzoek: advies ophoging aantal kindplaatsen naar 16. 
22-05-2017: jaarlijks onderzoek: twee overtredingen geconstateerd. Aantal uren VE en 

risicoinventarisatie gezondheid en veiligheid (RIE). Na herstelaanbod is de overtreding RIE 
opgelost. Het aantal uren VE is een jaarlijks terugkerende overtreding in verband met de beperkte 

openingstijden worden de minimaal vereiste 10 uur aanbod VE niet gehaald. 
 
Inspectie woensdag 16 januari 2019 
Er heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij KDV Olleke Bolleke. Het betreft een 
jaarlijks onderzoek. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 
2018 en 2019 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn (een aantal) 

gewijzigde eisen beoordeeld, alsmede een beperkt aantal overige voorwaarden. KDV Olleke 
Bolleke is een zogenaamde Voorschoolse Educatie (VE) locatie. Het onderdeel VE is beoordeeld op 
alle gestelde eisen. 
 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid. 
 
Op de dag van inspectie worden 8 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten, er zijn 2 kinderen 

afwezig op deze dag. Er zijn gesprekken gevoerd met beide beroepskrachten, documenten zijn ter 
plekke ingezien en er heeft observatie op de groep plaatsgevonden. Een aantal documenten zijn na 
afloop van de inspectie via email nagestuurd. Deze documenten zijn meegenomen in de 
beoordeling. 

 
Er heerst een ontspannen sfeer op de groep. De kinderen zoeken elkaar en de beroepskrachten 
regelmatig op. Alle kinderen zijn met iets bezig: puzzelen; spelletje spelen; fantasiespel. Zichtbaar 
is dat kinderen het dagprogramma kennen. Ze gaan aan tafel zitten als de beroepskracht aan geeft 
dat ze 'goedemorgen gaan wensen in de kring', als het opruimlied klinkt gaan ze opruimen, de 
liedjes die ze zingen zijn zichtbaar bekend. 
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Op KDV Olleke Bolleke wordt gewerkt met de VE methode Piramide. Het huidige thema is 'Welkom' 

en de voorbereiding voor het thema 'Wonen' is reeds opgepakt. Er zijn diverse materialen 
beschikbaar voor het thema wonen: een houten huis met meubels en poppetjes, praatplaten, foto's 
van huizen, een boerderij, kasteel en een flat, boekjes. Tevens worden er bij de bibliotheek 

boekjes geleend. De kinderen knutselen themagericht en de ouders krijgen voorafgaand aan het 
thema een nieuwsbrief mee. 
 
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan alle, tijdens deze inspectie getoetste voorwaarden volgens de eisen uit 
de Wet Kinderopvang. Er is een (jaarlijks terugkerende) overtreding geconstateerd op het 
onderdeel Voorschoolse Educatie. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar betreffend 

onderdeel in het rapport. 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 
Het betreft een jaarlijks terugkerende overtreding. Er kan niet voldaan worden aan de eis van 
minimaal 10 uur per week Voorschoolse Educatie (VE) aanbod vanwege de beperkte openingstijden 
van deze locatie.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 

• Pedagogische praktijk; 
• Voorschoolse educatie. 
 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 
Er wordt niet voldaan aan alle getoetste voorwaarden. Er is een overtreding vastgesteld binnen het 
onderdeel Voorschoolse Educatie. 
  
Pedagogisch beleid 
 

Kinderopvangorganisatie Avem heeft een strategisch pedagogisch beleidsplan organisatiebreed 
opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een 
pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor deze kinderopvanglocatie. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Zesmaal per jaar vindt een teamoverleg plaats waar onder meer het 
pedagogisch beleid wordt besproken. 

 
De volgende voorwaarden zijn in het strategisch pedagogisch beleidsplan en het locatie 
specifieke pedagogisch beleidsplan voldoende concreet beschreven: 
• verantwoorde dagopvang; 
• wennen; dit is nader uitgewerkt in een apart protocol 'wennen'. 

• verlaten van de stamgroep(ruimte); 

• volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en 
buitenschoolse opvang; 

• mentorschap; 
• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. Tevens is dit 

verder uitgewerkt in een apart document 'stagebeleid'. 
 

De volgende voorwaarden zijn niet van toepassing op deze locatie: 
• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist. 
• gebruik van extra dagdelen; 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdagochtend op de 
volgende momenten: 

• vrij spel 
• begeleidde activiteit: een spelletje benoemen van afbeeldingen 
• puzzelen aan tafel 
• opening van de dag: goedemorgen in de kring 
• eet- en drinkmoment 
• verschoon- en toiletmoment 
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Emotionele veiligheid 
 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
Praktijkvoorbeeld: een kind heeft een te lange verkleedjurk aan, ze kan er niet goed mee lopen. De 

beroepskracht ziet dit en stelt voor een andere jurk uit te kiezen zodat ze er ook mee kan spelen. 
 
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 
(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 
zich leiden door de reactie van het kind. 
Praktijkvoorbeeld: een kind huilt omdat ze is gevallen. De beroepskracht troost het kind, gaat door 

de knieen zodat ze op ooghoogte van het kind is en vraagt waar ze pijn heeft en wat er gebeurt is. 
Ze ondersteunt het kind tot zichtbaar is dat ze weer wil deelnemen aan het spel op de groep. 
 
Persoonlijke competentie 
 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.  
Praktijkvoorbeeld: een kind maakt een puzzel die wellicht nog (iets) te moeilijk is. De 
beroepskracht houdt het in de gaten en helpt het kind op momenten vooruit als ze dreigt vast te 
lopen. Ze geeft stukjes aan en benoemt wat ze daarop ziet. 'Zie jij nog een stukje met 
bloemetjes?". Het kind kan de puzzel zelf afmaken en krijgt uitgebreid complimenten hoe knap ze 
dat gedaan heeft. 

Er wordt een spelletje gespeeld waarbij de kinderen een plaatje moeten zoeken waarop het 
ontbrekende deel staat van een afbeelding op een kaart. De beroepskracht vraagt "Wat staat er op 
jouw plaatje? Een klok, goed zo. En wat mis je op het plaatje? De wijzers van de klok!". Sommige 
kinderen hebben iets meer hulp nodig dan anderen. De beroepskracht speelt hier goed op in, zodat 
alle kinderen een bijpassend plaatje kunnen vinden. 
 
Sociale competentie 

 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. 

Praktijkvoorbeeld: de beroepskracht vraagt aan een kind of de baby al geboren is. Het gesprek 
gaat vervolgens over het babybedje. Andere kinderen worden bij het gesprek betrokken, er is nog 

een mama zwanger en besproken wordt dat dat nog wel even gaat duren. Kinderen vertellen over 
hun eigen bed, of het groot of klein is. Beroepskrachten stellen verdiepende vragen. 
 
Normen en waarden 
 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 

Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
 
Voorschoolse educatie 
 
Beschrijving pedagogisch beleid en uitvoering praktijk  
De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan en in het separate VVE beleidsplan 2019 de 
werkwijze omschreven omtrent voorschoolse educatie. In onderstaande tabel wordt per beschreven 

onderdeel (a t/m f) aangegeven of dit vervolgens in de praktijk wordt uitgevoerd. 
 

Onderdeel Concreet en 
toetsbaar 
beschreven 

Uitvoering praktijk 

a.    Kenmerkende 
visie en aansluiting 
op het aanbod van 
activiteiten 

Ja Zichtbaar is dat kinderen zich op hun gemak voelen, ze 
zoeken elkaar en de beroepskrachten op. De 
beroepskracht speelt een spelletje met 2 kinderen aan 
tafel. Andere kinderen tonen nieuwsgierigheid en de 
beroepskracht nodigt hen uit om ook mee te doen. De 
beroepskracht ondersteunt ieder kind op het eigen niveau, 
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zodat ze allen het juiste kaartje op het plaatje kunnen 
leggen. De kinderen zijn vol aandacht tijdens het spelen 

van het spel. Er is individuele aandacht voor ieder kind. 
Een kind krijgt een puzzel aangeboden die past bij 

haar ontwikkelingsniveau. De beroepskrachten grijpen in 
als ze een kind wat verloren zien lopen, ze stimuleren en 
begeleiden het kind tot spel. Kinderen worden positief 
benaderd. 

b.    Stimuleren van 

de ontwikkeling 
(taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-
emotioneel) 

Ja KDV Olleke Bolleke werkt met de methode Piramide. Deze 

methode stimuleert op samenhangende en 
gestructureerde wijze de ontwikkeling van de kinderen op 
de diverse ontwikkelingsgebieden. Op KDV Olleke Bolleke 
vindt enkel opvang plaats van kinderen in de 
peuterleeftijd. Tijdens de inspectie worden alledaagse 
situaties aangegrepen om te tellen met de kinderen, de 
kleuren te benoemen en vormen en begrippen worden 

aangeboden. Er worden ieder dagdeel meerdere liedjes 
gezongen, het voorlezen van boekjes gebeurt 
regelmatig. Er worden knutselactiviteiten aangeboden en 

het buiten spelen is een vast onderdeel van het 
programma. Er wordt al vooruit gekeken naar het 
aankomende thema, namelijk 'Wonen'. Er wordt een 
houten huis getoond aan de kinderen. Benoemd wordt dat 

het nog leeg is. "Wat zou er allemaal in kunnen staan?". 
De beroepskrachten benoemen de diverse meubels en 
personen die in een huis wonen. Vervolgens mogen de 
kinderen met materialen het huis zelf gaan inrichten. 

c.    Volgen van de 

ontwikkeling en 
afstemming aanbod 

Ja De kinderen worden gevolgd met kindvolgsysteem 'Kijk'. 

Op vaste momenten worden observatielijsten ingevuld per 
kind. Aan de hand van de uitkomst van de observaties 
wordt het aanbod voor kinderen die extra zorg nodig 
hebben, vastgesteld. Betreffende kinderen kunnen geen 
extra dagdeel deze locatie bezoeken, ze zijn maar 2 
dagdelen geopend. 

d.    Betrekken van 
ouders bij de 

ontwikkeling van het 
kind 

Ja In de methode Piramide is voorzien in informatie voor 
ouders. Ouders krijgen per thema een nieuwsbrief mee. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden tijdens het 
brengen en ophalen van de kinderen om een kort moment 
mee te spelen op de groep. Tijdens het ophalen vindt er 
informatieoverdracht plaats. Tevens worden op vaste 
momenten (leeftijdsgebonden) gesprekken met ouders 

ingepland om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. 
Er is een ouderportaal beschikbaar. 

e.    Inrichting 
ruimte en passend 
materiaal 

Ja De ruimte is ingericht met speelhoeken zoals huishoek, 
bouwhoek en een taal- en leeshoek. Er wordt gebruik 
gemaakt van praatplaten en dagritmekaarten. Tevens is 

er een themahoek ingericht. Ook staat er een grote tafel 
met banken waarop de kinderen kunnen knutselen, een 
spelletje spelen of andere gezamenlijke activiteiten. 
Tijdens het moment van inspectie is zichtbaar dat veel 
kinderen willen puzzelen. Anderen spelen een spelletje 
aan tafel. Twee kinderen spelen fantasiespel, ze maken 
gebruik van de verkleedkleding en spelen dat ze ijsjes 

verkopen in de winkel. Het materiaal is zichtbaar en 
bereikbaar voor kinderen. 

f.     Doorgaande lijn Ja KDV Olleke Bolleke is gesitueerd in de nabijheid van de 
kleuterklassen. Er is veel contact en afstemming met de 
leerkrachten van de onderbouw. De oudste peuters 

hebben oefenmomentjes in de kleuterklas. Er wordt 
gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK. Dit 
systeem wordt tevens gebruikt door de basisschool.  Er 
vindt altijd een warme overdracht plaats als een kind de 
overstap naar de basisschool maakt. 
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Aanbod en methode 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan volgens de methode van Piramide. De locatie is 
2 ochtenden geopend. Er zijn maximaal 12 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. Er vindt 
opvang plaats in één stamgroep. Tijdens de dag van inspectie is het thema 'Welkom'. Er wordt 

echter al voorbereidend aanbod gedaan over het eerstvolgende thema 'Wonen'. Dit omdat er 
momenteel geen nieuwe kinderen op de groep zijn waardoor het thema Welkom wat minder 
actueel is. De kinderen worden gevolgd middels het kind-volgsysteem KIJK. 
 
Er kan niet voldaan worden aan de eis dat de voorschoolse educatie per week ten minste vier 
dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur omvat. De locatie is maar 2 
dagdelen geopend. Hierop is geen herstelaanbod aangeboden, het betreft een jaarlijks 

terugkerende overtreding. 
 
Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 
beschikken over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie.  
Daarbij hebben de beroepskrachten aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F, 

op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 
Opleidingsplan voorschoolse educatie 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2019, waarin wordt beschreven op 
welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van voorschoolse 
educatie wordt onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op:  
• het werken met het voorschoolse educatie programma;  

• het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel);  
• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod;  
• het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind;  
• de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang. 
  
De houder geeft op een concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan. 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of 

per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview 
• Observatie(s) 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• aantal beroepskrachten; 
• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De beroepskrachten van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang 

met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De diploma’s van de beroepskrachten van deze locatie zijn ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Op KDV Olleke Bolleke vindt opvang plaats in één stamgroep van maximaal 12 kinderen onder 
begeleiding van 2 beroepskrachten. 
 
Op de dag van inspectie zijn er 8 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig. Er staan 10 kinderen 
op de planning, maar 2 kinderen zijn afwezig gemeld op deze dag. 

 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Kinderen worden opvangen in één vaste stamgroep. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen in 
de leeftijd van 2-4 jaar. 
 

Er wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten werken gedurende 
de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, 
vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 
 
Mentorschap 
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 
Op vastgestelde momenten (gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen) wordt door de mentor een 

ontwikkelingslijst ingevuld. Er wordt gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK. Naar 
aanleiding van de bevindingen krijgen de ouders een aanbod voor een gesprek met de mentor van 
hun kind. Bij zorgen zal er eerder een gesprek plaatsvinden. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview 

• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• inzage observaties 

• overzichtslijst verdeling mentor/kind 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

 
Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. 
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 

De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
beleid is inzichtelijk op de locatie in een map. 
 
Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ieder teamoverleg staat (een deel van) het beleidsplan op de 
agenda. Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid grotendeels actueel te zijn en 

passende maatregelen worden genomen. 
 
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid. De houder 
zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 
evalueren en implementeren. De manager heeft de beroepskrachten verzocht om tijdens het 
eerstvolgende groepsoverleg enkele casussen in te brengen waar ze over kunnen brainstormen. 

Daarnaast staat de actiepuntenlijst van betreffende locatie op de agenda. Notulen van 

groepsoverleg zijn tijdens de inspectie in gezien, hieruit blijkt dat veiligheid en gezondheid in 
eerdere overleggen onderwerp van gesprek is geweest en dat er passende maatregelen zijn 
genomen naar aanleiding van hetgeen besproken was.  Het beleid wordt aldus geëvalueerd en 
bijgesteld indien nodig. 
 
In praktijk is zichtbaar dat het opgestelde beleid wordt uitgevoerd. Dit blijkt onder andere uit de 

volgende observaties: 
• er hangt een actueel en ingevuld schoonmaakrooster 2019 op de groep; 
• tijdens verschonen krijgt ieder kind zijn eigen onderlegger; 
• de beroepskracht wast de handen na iedere verschoning; 
• de algemene huisregels hangen zichtbaar op de groep; 
• de buitendeur is afgesloten met een hoog slot; 
• in de hal is een afgesloten poort zodat de kinderen de school niet in kunnen, deze poort is 

altijd gesloten. 
 
Aandachtspunt: 
Uit de genomen steekproef in de praktijk blijkt dat een aantal afspraken meer concreet opgenomen 

dienen te worden in het beleid: 
• de beroepskrachten geven aan dat ze een extra los slot hangen op de poort van de 

buitenruimte als ze buiten gaan spelen. Voor de vaste beroepskrachten is dit bekend. Dit is 
een standaardwerkwijze op deze locatie, echter dit is nergens vast gelegd. 

• er is opgenomen dat luiers direct buiten worden weg gegooid. In praktijk is zichtbaar dat de 
beroepskrachten gebruik maken van een luieremmer. Het opgestelde beleid komt niet geheel 
overeen met de praktijk. 
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Vierogen principe 
In het beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde 

gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden. Dit is in de praktijk zichtbaar en 
aangetoond. 
 

Achterwacht 
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De beroepskrachten zijn op de 
hoogte van de gemaakte afspraken. 
 
Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is beoordeeld. De 
beroepskrachten die vast werkzaam zijn op KDV Olleke Bolleke beschikken over een certificaat 

voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan 
deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
Uit de genomen steekproef blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende de opvang ten 
minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 

dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 
afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of 
het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. 
 
Een uitdraai van de vastgestelde, naar de eigen organisatie toegeschreven, meldcode is aanwezig 
op locatie in een map. Het is de meest recente versie van 2019 waarin het afwegingskader reeds is 
opgenomen. Binnen kinderopvangorganisatie Avem is een aandacht functionaris 

kindermishandeling aangesteld. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 
gesprekken met beroepskrachten en informatie van de manager. Door middel van het bespreken 

van de inhoud en de wijzigingen van de meldcode en aan de hand van casussen wordt de kennis 
van de beroepskrachten vergroot en onderhouden. 

 
Tijdens de inspectie zijn de beroepskrachten geattendeerd op de app 'meldcode 
kindermishandeling', die speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang is ontwikkeld. De app 
is direct gedownload op de ipad. 
  
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview 
• Observatie(s) 
• EHBO certificaten 

• Protocol(len) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Huisregels/groepsregels 
• Beleid grensoverschrijdend gedrag 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Notulen teamoverleg 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en 
cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
   a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
   b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 

over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
   - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 



 

17 van 20 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-01-2019 
Olleke Bolleke te Deursen-Dennenburg 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
 - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
   - een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 
het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 

beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan 

wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
 - indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
 - specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
 a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
 c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
 d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Olleke Bolleke 

Vestigingsnummer KvK : 000020950004 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : AVEM Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Rossinistraat 9 
Postcode en plaats : 5344AK Oss 

KvK nummer : 64789047 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 

Datum inspectie : 16-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 05-02-2019 
Zienswijze houder : 07-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 07-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-02-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij zijn tevreden over het inspectierapport van KDV Olleke Bolleke.  
  
De praktijkobservaties geven een goed beeld van de werkwijze van onze pedagogisch 

medewerksters die er, iedere dag vol overtuiging en liefde voor de kinderen, ervoor zorgen dat ze 
op KDV Olleke Bolleke in een veilige, vertrouwde en warme omgeving worden opgevangen. 
Het is fijn om te zien dat dit erkend en herkend wordt bij een inspectie. We zien dit als 
compliment aan onze pedagogisch medewerkers. 
  
De overtreding op het onderdeel voorschoolse educatie uren is ieder jaar weer een signaal richting 
de gemeente. Vanwege de grootte van de dorpskern is het voor KDV Olleke Bolleke niet haalbaar 

om 
meer dagdelen te openen. In overleg met de gemeente is voor deze oplossing gekozen, om toch 
ook deze kinderen een VVE- aanbod te kunnen doen, in minimale vorm.  

Per 1 januari 2020 zullen we naar verwachting overgaan naar 16 uur VVE, dan zullen de afspraken 
opnieuw worden bekeken. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


